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Africká unie a bezpečnostní témata 
 
Anotace 
 
Stručné pojednání popisuje organizační strukturu Africké unie, stejně jako její bezpečnostní 
angažmá – mise – které se odehrávají v prostoru Afriky (i za přispění dalších mezinárodních 
organizací). 
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Summary 
 
A brief article describes the organizational structure of the African Union as well as its 
security engagement – missions that take place in Africa (with the support of other 
international organizations). 
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Úvod 
 
Vznik Africké Unie je důležitým okamžikem v institucionálním vývoji afrického kontinentu. 
Dne 9. září 1999 představitelé států Organizace africké jednoty vydali prohlášení (the Sirte 
Declaration), které vyzývá k vytvoření Africké unie. Důvodem vydání tohoto prohlášení bylo 
urychlení hospodářské a politické integrace kontinentu. Od zasedání v Syrtě proběhly 
oficiálně další tři summity. Summit v Lomé (2000) přijal Ustavující akt unie, na summitu 
v Lusace (2001) došlo k přijetí konkrétního plánu pro založení Africké unie. Summitem 
v Durbanu (2002) je zahájena činnost Africké unie a je svoláno první shromáždění 
představitelů států. 
 
Africká unie nahradila předcházející Organizaci africké jednoty. 
 
Členskými státy (kterých je celkem 54) jsou všechny země Afriky s výjimkou Maroka. Africká 
unie sjednocuje 1 miliardu Afričanů. Sídlem Africké unie je Addis Abeba v Etiopii. 
 
Mezi hlavní cíle Africké unie patří sjednocování a integrace Afriky, obrana suverenity  
a územní celistvosti členských států, prosazování a ochrana společných zájmů, prosazování 
mezinárodní spolupráce, zajištění míru, bezpečnosti, demokracie, stability a ochrany lidských 
práv a svobod. 
 
Orgány Africké unie 
 
Africká unie vytvořila několik orgánů, mezi hlavní patří:1 
 
 Shromáždění hlav států Africké unie, 
 Komise Africké unie, 
 Panafrický parlament, 
 Výkonný výbor (rada) Africké unie, 
 Mírová a bezpečnostní rada. 
 
Shromáždění hlav států Africké unie 
 
Shromáždění se skládá z 54 prezidentů a předsedů vlád členských států, nebo jejich řádně 
akreditovaných zástupců. Je hlavním orgánem Africké unie. Shromáždění se koná alespoň 
jednou ročně nebo na základě hlasování členských států. Shromáždění činí strategická 
rozhodnutí v těchto oblastech činnosti: 
 
 určování společné politiky Africké unie, 
 rozšiřování Africké unie, 
 zakládání nových orgánů, 
 realizace rozhodnutí a dohled nad jejich dodržováním, 

                                                        

1 African Union. http://www.au.int 
Pan-african Parliament. http://www.pan-africanparliament.org/AboutPAP_GeneralOverview.aspx 
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 rozpočet Africké unie, 
 tvorba politiky v oblasti bezpečnosti, udržování míru a krizových situací. 
 
Komise Africké unie 
 
Komise tvoří sekretariát Africké unie. V čele Komise stojí předseda, náměstci předsedy  
a komisaři. Hlavním úkolem Komise je zajištění rozvoje Africké integrace a ekonomiky. 
Komise chrání a podporuje zájmy celé Afriky. Komise je výkonným orgánem v těchto 
oblastech: 

 
 právní otázky a správa Africké unie, 
 bezpečnost a mír, 
 politika Africké unie, 
 sociální politika Africké unie, 
 ekonomická politika Africké unie, 
 infrastruktura a energetika, 
 věda a technologie, 
 obchod, zemědělství a průmysl. 
 
Panafrický parlament 
 
Panafrický parlament vznikl v roce 2004 jako zákonodárný orgán Africké unie. Sídlem 
parlamentu je město Midrand v Jihoafrické republice. Parlament se skládá z 265 členů, kteří 
jsou volení zákonodárnými sbory členských států Africké unie.  
 
Mezi základní funkce parlamentu patří realizace politik a cílů Africké unie, prosazování 
lidských práv, transparentnost a efektivita veřejné správy, prosazování míru a stability, rozvoj 
solidarity mezi členskými státy, spolupráce členských států, dohled a poradenství v oblastech 
jeho činností: 

 
 zemědělství a životní prostředí,  
 měnová a finanční politika, 
 obchod, hranice a imigrační politika, 
 mezinárodní spolupráce a vztahy, 
 řešení konfliktů, 
 doprava, průmysl, komunikace, energetika, věda a technologie, 
 zdravotnictví, sociální politika a politika zaměstnanosti, 
 rodinné, genderové a jiné sociální problémy, 
 lidská práva a spravedlnost. 
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Výkonný výbor Africké unie 
 
Výkonný výbor je složen z ministrů členských států. Schází se alespoň dvakrát ročně nebo při 
mimořádných schůzích na žádost členských států. Pěti hlavními oblastmi činností Výkonného 
výboru jsou: 

 
 zahraniční obchod, 
 sociální politika,  
 potravinová bezpečnost, 
 zemědělství, 
 komunikace. 
 
Mírová a bezpečnostní rada 
 
Mírová a bezpečnostní rada byla vytvořena 26. prosince 2003 na základě ratifikace 
zakládajícího protokolu členskými státy Africké unie. Hlavní oblastí činnosti rady jsou 
bezpečnostní hrozby a situace v Africe. Rada se skládá ze zástupců 15 členských státu Africké 
unie, kteří jsou volení Shromážděním hlav států Africké unie. 
 
Zasedání Rady ze dne 4. září 2012 v Addis Ababě řešilo situaci ohledně Mali. Rada vítala 
formování vlády národní jednoty, která zahrnuje všechny politické a společenské síly v zemi. 
Dále zdůrazňuje, že je potřeba, aby vláda obnovila autoritu státu v severní části země  
a zorganizovala svobodné, transparentní a důvěryhodné volby v rámci dohodnutých lhůt. 
Apeluje na všechny aktéry sporů v zemi, aby projevili plnou součinnost a podporu 
prezidentovy Traorému. Odsuzuje zneužívání a porušování lidských práv spáchaných v Mali  
a varuje pachatele, že se budou zodpovídat za své činy.  
 
Další orgány Africké unie 
 
Dalšími orgány Africké unie jsou soudní dvůr, Specializované technické výbory (Výbor pro 
hospodářství venkova a zemědělství, Výbor pro měnové a finanční záležitosti, Výbor pro 
obchod, cla a imigraci, Výbor pro průmysl, vědu a techniku, energie, přírodní zdroje a životní 
prostředí, Výbor pro dopravu, komunikaci a cestovní ruch, Výbor pro zdravotnictví, práci 
a sociální věci, Výbor pro vzdělávání, kulturu a lidské zdroje), Africká centrální banka, Africký 
měnový fond či Africká investiční banka. 
 
Vojenské intervence Africké unie 
 
Jednou ze základních funkcí Africké unie je prosazování stability, míru a lidských práv 
v Africe. K mírovému řešení konfliktů přispívá především Mírová a bezpečnostní rada ve 
spolupráci s Organizací spojených národů a Radou bezpečnosti Organizace spojených 
národů. V některých případech byla Africká unie nucena přistoupit k vojenské intervenci 
v členských státech k naplnění těchto cílů. 
 
Mezi hlavní mise Africké unie patří Mise Africké unie v Somálsku (AMISOM), mise Africké 
unie v Burundi (AMIB), mise Africké unie v Súdánu, invaze na ostrov Nzwani. 
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Mali, západoafrická země, je další možnou zemí, ve které by mohlo být nutné vojensky 
zasáhnout. V lednu 2012 několik povstaleckých skupin převzalo kontrolu na Azawadem, 
severní polovinou země. Povstání se především účastní skupina Národní hnutí za osvobození 
Azavadu (Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, MNLA) a několik 
islamistických skupin, v čele s Ansar Dine. Po obsazení Azawadu začaly tyto skupiny bojovat 
mezi sebou a v oblastech, které jsou pod kontrolou islamistů, platí zákon Šaría. V březnu 
došlo ke státnímu převratu a bojová skupina „Národní výbor pro obnovu demokracie  
a státu“ (National Committee for the Restoration of Democracy and State, CNRDR) převzala 
kontrolu nad jižní částí země. 
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Mise Africké unie v Súdánu 
 
Konflikt v Dárfúru začal v únoru 2003 a trval až do roku 2011, ve kterém byla podepsána 
mírová smlouva.2 
 
Hlavními stranami v konfliktu jsou povstalecké skupiny: Hnutí za osvobození Súdánu a Hnutí 
za spravedlnost a rovnost, které se aktivizovaly roku 2003. Vládní strana nasadila na 
potlačení povstalců své ozbrojené síly, policejní složky, zahraniční žoldnéře a milice 
Janjaweed. Třetí stranou v konfliktu reprezentuje Africká unie a později také Organizace 
spojených národů. 
 
Povstalci vytýkali súdánské vládě útlak ne-Arabů ve prospěch arabské populace v Súdánu. 
Situace v roce 2003 nebyla pro vládní síly příznivá. Súdánská armáda byla několikrát 
poražena povstalci a na konci roku již nebyla schopná boje s povstalci a zároveň hrozilo 
rozšíření konfliktu do středního Súdánu.  
 
Ilustrace: Neuralgické body sledované Africkou unií v roce 2018.3 
 

 
 
Súdánská vláda se rozhodla k přehodnocení protipovstalecké strategie a počátkem roku 
2004 se spoléhala na tři hlavní síly – vojenské zpravodajství, letectvo a milice Janjaweed. 
Tato strategie se v roce 2004 ukázala „úspěšnou“. Súdánské milice brzy získali vojenskou 
převahu nad povstalci a jejím útokům neuniklo ani civilní obyvatelstvo. Odhady civilních 

                                                        

2 Sudan: African Union Mission in Darfur. Relief Web, 27. IV. 2006. 
 https://reliefweb.int/map/sudan/sudan-african-union-mission-darfur-27-apr-2006 
3 Seven Priorities for the African Union in 2018 . Crisis Group, 17. I 2018. 
https://www.crisisgroup.org/africa/b135-seven-priorities-african-union-2018 
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obětí se liší od statisíců až k miliónu. Mnoho Súdánců uprchlo do okolních zemí a to 
především do Čadu. Uprchlíci byli pronásledování milicí až k čadské hranici, kde docházelo 
k příležitostným potyčkám s čadskou armádou. Hlavní taktikou milice bylo plenění  
a vypalování osad a vesnic, zatímco arabské vesnice v oblasti Dárfúru zůstaly netknuté. 
V roce 2004 sjednal Čad příměří mezi válčícími stranami, nicméně toto příměří nebylo 
dodržováno a boje dále pokračovaly. Africká unie vyslala 150 vojáků k monitorování příměří, 
ale tyto síly byly nedostatečné a několikrát je bylo nutno navýšit o další vojáky. 
 
V roce 2005 bylo podepsáno další příměří, které vedlo Africkou unii k vytvoření Mise Africké 
unie v Súdánu (AMIS), která se skládala z 600 vojáků a dalšího personálů. Úkolem AMIS bylo 
monitorování příměří a udržování míru v oblasti. Do konce roku byl počet vojáků navýšen na 
7000. Konflikt byl přirovnáván ke genocidě v Rwandě nebo k etnickým čistkám v bývalé 
Jugoslávii. Tato pozornost vedla Evropskou unii, Spojené státy a Organizaci spojených národů 
k většímu zájmu o súdánský konflikt.  
 
V roce 2006 došlo k obnovení bojů a existovala obava, že súdánská armáda plánuje rozsáhlý 
útok na Dárfúr. Následkem těchto obav vznikl návrh k vytvoření mise Organizace spojených 
národů o počtu 17 000 vojáků, která by nahradila misi AMIS. Od roku 2005 vznikla mise 
Organizace spojených národů UNMIS, která podporovala misi Africké unie. Později došlo ke 
sloučení sil Africké unie a Organizace spojených národů v misi UNAMID. 
 
V roce 2007 došlo ke zhoršení bojů. Vojáci Africké unie se stali častým terčem útoků  
a súdánská vláda pokračovala v porušování mírových dohod.  
 
Ke zlomu došlo v roce 2008, když se boj přesunul do hlavního města Chartůmu a přilehlého 
největšího města Omdurman. Povstalci byli poraženi a jejich ztráty se pohybovaly od 50 do 
400 obětí na straně povstalců. V následujících letech docházelo pouze k lokálním potyčkám, 
ale jejich intenzita již nedosahovala takové síly jako před rokem 2008. 
 
V dalších letech se především projednávaly podmínky budoucí mírové smlouvy. Tato snaha 
vyústila v podepsání Dárfúrské mírové smlouvy 2011 ze strany vládních představitelů 
i zástupců povstalců. Téhož roku, na základě referenda, vyhlašuje samostatnost Jižní Súdán. 
Africká unie ztratila v misi AMIS 33 vojáků. V budoucnu se předpokládá konání referenda 
v Dárfúru k vyhlášení samostatnosti. 
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Ilustrace: Partnerství Evropské unie a Africké unie.4 
 

 

                                                        

4 Africa – European Union Partnership. 
https://www.africa-eu-partnership.org/en/our-action/african-peace-facility 


